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Η ΠΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΓΜΕΝΗ ΛΥΣΗ
.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΙΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΛΟΓΟ “ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΡΟΣ ΚΟΣΤΟΣ”
Óôçí åðï÷Þ ôïõ ºíôåñíåô ïé ðåëÜôåò ÷áñáêôçñßæïíôáé
áðü áóôÜèåéá, áíõðïìïíçóßá êáé õðåñâïëéêÜ áõîçìÝíåò
ðñïóäïêßåò. Åðéèõìïýí, üôáí êáëïýí, íá áíáãíùñßæïíôáé
áõôüìáôá êáé íá óõíäÝïíôáé Üìåóá ìå êÜðïéïí ðïõ íá
åßíáé ðñáãìáôéêÜ óå èÝóç íá áðáíôÞóåé óôéò åñùôÞóåéò
ôïõò. Äåí èÝëïõí íá åðáíáëáìâÜíïõí îáíÜ ôá ßäéá
ðñÜãìáôá óå Üó÷åôïõò õðáëëÞëïõò, äåí èÝëïõí íá ëÝíå
Þ íá ðëçêôñïëïãïýí áôåëåßùôïõò áñéèìïýò ëïãáñéáóìþí
Þ êñõöþí êùäéêþí, ïýôå íá åðáíáëáìâÜíïõí óôïé÷åßá
ðïõ åßíáé Þäç êáôá÷ùñçìÝíá. ÔÝëïò, äåí åðéèõìïýí íá
êáôáëÞãïõí óôï ç÷çôéêü ôá÷õäñïìåßï (èõñßäåò
ìçíõìÜôùí).
Ìå ëßãá ëüãéá ðåñéìÝíïõí ôç ëåéôïõñãéêüôçôá ðïõ
ðáñÝ÷åé Ýíá óýã÷ñïíï, åîåëéãìÝíï êáé éó÷õñü
ôçëåöùíéêü óýóôçìá (Contact Center).
Ç åôáéñåßá KOSMON, áðü ôï 1986, áó÷ïëåßôáé ìå ôçí
áíÜðôõîç (êáé ü÷é ìüíï åìðïñßá) åîåëéãìÝíùí åöáñìïãþí
ÐëçñïöïñéêÞò êáé Ôçëåðéêïéíùíéþí, óå óõíåñãáóßá ìå
ôïõò êïñõöáßïõò êáôáóêåõáóôÝò: Intel-Dialogic, Cisco,
Microsoft, Snom Ãåñìáíßáò. ÊáôÝ÷åé çãåôéêÞ èÝóç óôï
÷þñï ôçò, ìå äåêÜäåò åãêáôáóôÜóåéò óå ôçëåðéêïéíùíéáêÝò êáé Üëëåò åðé÷åéñÞóåéò. Ç ðëáôöüñìá
KOSMON\Cont@ct Center áðïôåëåß ôçí êïñõöáßá, ðéï
áíïéêôÞ, ðëÞñç êáé åîåëéãìÝíç ëýóç óôçí ïñãÜíùóç ôùí
óýã÷ñïíùí Call - Contact Centers, åíþ ðñïóöÝñåôáé óå
ìéá áðü ôéò ðéï áíôáãùíéóôéêÝò ôéìÝò ôçò áãïñÜò!

ÌÏÍÁÄÉÊÁ ÐËÅÏÍÅÊÔÇÌÁÔÁ
-

* Εντυπωσιακά “λογικό” κόστος αν και περιλαμβάνει
περισσότερα στοιχεία από κάθε άλλη ανταγωνιστική πρόταση,
* Απόλυτα “ανοικτή” πλατφόρμα - προσαρμόζεται απόλυτα
στις ανάγκες σας,
* Μπορεί να εμπλουτιστεί ή να εξελιχθεί χωρίς καμία
εξάρτηση από τον κατασκευαστή και χωρίς επιπλέον κόστος,
* Ελαχιστος χρόνος εκπαίδευσης και προσαρμογής αφού
στηρίζεται σε ήδη γνωστές τεχνολογίες - εργαλεία: asp pages,
SQL database, scripts, MS-Access, MS-Excell,
* Ελάχιστο κόστος συντήρησης - εποπτείας,
* Απόλυτη κάλυψη κάθε πελάτη ή καμπάνιας (κατανομή
κλήσεων και εισερχόμενες - εξερχόμενες καμπάνιες με
απεριόριστα κριτήρια και φίλτρα),
* Το μόνο συμβατό με κάθε υπάρχουσα τεχνολογία
(τηλεφωνικές κλήσεις, SMS, e-mail, Web Telephony, Voice

over IP, φαξ κ.λπ.), το μόνο ανοικτό σε κάθε νέα εξέλιξη,
* Το μόνο που μπορεί να καλύψει καμπάνιες SMS - MMS
(για κινητά δεύτερης ή τρίτης γενιάς),
* Το μόνο που μπορεί να καλύψει εφαρμογές Conferencing
(σύγχρονη συνομιλία πολλαπλών συνομιλητών), Recording
(ηχογράφηση κλήσεων), Fax Server, Speech Recognition
(αναγνώριση φωνής), TextToSpeech (σύνθεση φωνής),
* Περιλαμβάνει (στην ίδια τιμή) το κορυφαίο στην ελληνική
αγορά KOSMON\IVR (Interactive Voice Responce),
* Περιλαμβάνει (στην ίδια τιμή) ACD (Automatic Call
Distribution - Αυτόματη κατανομή κλήσεων),
* Περιλαμβάνει (στην ίδια τιμή) CI (Customer Interaction Αλληλεπίδραση με πελάτη: Agent, Supervisor, Voice),
* Περιλαμβάνει (στην ίδια τιμή) βασικά στοιχεία CRM
(Customer Relationship Management - Διαχείριση πελατών),
* Περιλαμβάνει (στην ίδια τιμή) Audiotex Services
(εκτροπές, games, telemarketing, έρευνες αγοράς, quiz).

Τα παραπανω χαρακτηριστικά, φωτογραφίες, περιγραφές είναι ενδεικτικά και ενημερωτικά. Μπορεί να αλλάξουν οποιαδήποτε στιγμή, χωρίς καμία προηγούμενη ειδοποίηση.

